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الرحيم.الرحمناللّهبسم

اللّهرسولعلىوالسلاموالصلاةدلّهالحمد

مة:مقلى

منخاصة،احسبفيماالكثيرينباليشغلموضوعفياكتبأنرأيت

ليلهاطالالتىأمتناتعيشهاالتيالأزمةمنمخرجعنالباحثينالشبابإخوافي

كاد.أووالاحياءبالحياةوظلمهاظلامهاوأستبد

وقتفيعصرناومأساةأمتنامأساةتمثلأنهاالمشكلةخطورةمنيضاعفومما

واحد.

-يبدوقدبابمنالموضوعفيسأدخلفاننىحقه،الموضوعنعطيولكي

يكونماألصقالحقيقةفيولكنهجوهرهالىيوصلناأنمنأبعد-وهلةلأول

بالإنسانولارتباطهناحيةمنوترابطهكولهفيبالإسلاملارتباطهوذلكالجوهربهذا

هو""الانسانالعصرهذافيالمفقردفالعنصر.اخرىناحيةمنالفعّالالمتوازن

التاليةالصفحاتوفي""..الانسانحياةفي""التوازنهوشثغاذاأو""المتوازن

دليلالحقلعمروهذاالمتوازنالانسان)"إخراج""الاسلاماستطاعكيفسنرى

الاسلامقدرةدليلأخرىبعبارةأوالمفقود..التوازنإعادةعلىالاسلامقدرةعلى

.اخرىمرةالمتوازنالانسان،،إخرا!،،على
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:الإسلامروح

تشريعاتهعدالةفيأوتعايى،وسمّورجالهمواقففيلاتظهرالاسلامعظمةإن

هذهمنجانبفيلاتظهر،إنجازاتهوروعةحضارتهسمولتىفيأو،عقيدتهوصفاء

حدفيوعظيماًرائعاً-الاسلام-كونهرغمالاخرياتعنمنفصلاًالجوانب

بنائهكلوفيمجتمعةجوانبهجميعفيتظهرالحقيقيةالاسلامعظمةولكن.ذاته

متكاملا.

بداهة--هذاالموجزبحثنافيالعظمةهذهجوانبكلتتبعبالإمكانوليس

الىالتلميحمجردسأحاولولكني..جانبلكلالعابرةوالاشارةالواحدبالمثلولو

الروحأوجميعاً،يربطهاالذممطالخيطالىنصلحتى،والمواقفالأحداثبعض

علىوالصغيرالكبيرمنها،والدقيقالظاهرفيبهوتحس..ثناياهافييشعالذى

""ا.الاسلام""روح-وبحق-قطبسيداسماهماوهوالسواء،

كانفيمايظهر؟،وخصائصهالدينهذاطبيعتهفييظهرالذيالروحوهذا

الانسانية،وتاريخالبشرحياةفيخطيرةوتحولاتضخمةاحداثمنبتأثيرهأوسببه

فتحوها.التيالبلادأووحدهمالمسلمينوتاريخحياةفيوليس

لماوتمهدقبلها،بماترتبطفيهجزئيةكل،متكاملشاملحياةمنهجالاسلامإن

تكونهناومن،الالتحاميكونماواكملأجملالعامالكيانفيوتلتحمبعدها،

العلملأصوللخالفتها،وفاشلةمتعسةمحاولةالكيانذلكعنعزلهاأوفصلهامحاولة

علىأووالتبرير،التفسيرمجالفيالنظريالنطاقعلىحدثتسواءالأشياء،وطبائع

2.والتنفيذالتطبيقمجالفيالعمليالنطاق

الرجالأولئكصنعهاالتيالأحداثوراءكانتالتيالبواعثإدراكفانولذا

الأحداثهذهفهمأنبل،وأعصابهمدمائهمفيروحهوسرى،الاسلامتمثلواالذين

ونعجبنتحلاهاحدة،علىجزئيةكلعندوقفناصحيحاًاذايكونأنلايمكن

بصورة-الخطأهذاويتجلى،الخاصةمواهبهأوصاحبهاعبقريةالىنردهاثمبها

وتتلمذالوحيصنعهالذيالجيلفياللامعةالأ!اءأشهرأماموقفنامااذا-أوضح

ماضيهابين،وبعدهالاسلامقبلتاريخهابيننقارنأنوحاولنا،النبوةمدرسةعلى

ء.المضىالمشرقبلالمعروفاللامعحاضرهاوبين،شأنهلقلةالمجهولأوالمغمور

،سلمانأوبلالأوصهيباًأقولولابكر،وأثطوخالدعمرحياةمثلاًتأملوا

بعدالقرنهذافياليناالأسماءهذهوصولإمكانيةحتىتتخيلواأنيمكنكمفهل

الثامنة.الطبعةلعدها،وما163""،الاسلامفيالاجتماعية""العدالة-تطبميدا.

.167ص915،ص""،وهديهالاسلاما"نظرية-المودودىالأعلىأبو2.
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هؤلاءعلىالتعرفبالامكانكانهل؟..والألقابالأحماءملايينعلىالتاريخعفاأن

التواترحدجاوزتالتيالأخبارعنفضلاًالتاريخيةالأساطيرطريقمنحتى

الأصدقاء..؟تبلالأعداءبهاشهدالتيوالعظمة،الآفاقبلغتالتيوالشهرة

دوراًلهاكانالتيومواهبهمالرجالأولثككفاءاتينكرأنيستطيعلاأحداًإن

نأينبغىالذيالسؤالولكنأمجاد،منحققوهوماشهرةمنإليهآلوافيماكبيراً

هو:يسأل

؟الكفاءاتوتلك..المواهبهذهكانتأين!

حياةطولمغمورةأومطمورةظلتأنبعدواظهرها..فجرها..الذيما!

..؟الإسلامقبلأصحابها

بلوحدهاأمتهمأوأصحابهاعلىلابالنفعلتعودوشحذهاسيرها..وجّهمن!

وا..والعدوانالايذاءسبيلفيتوجهكانتأنبعدجمعاء..الانسانيةعلى

..؟؟الفروضأحسنفيوراءهطائللافيماتستهلك

واحدةبكلمةإلاتكونأنيمكنلاوالتي-الاسثلةهذهكلعلىالاجابةإن

..اليهالوصولاردتماتوضحالتيهي-

مختلفعلىجميعاً،البطولاتتلكوبروزكلها،العبقرياتتلكانبعاثإن

الى..الذاتوأنكار..والإيثارالروحيالتطهرمن:الميادينشتىوفيالمستويات

والفترحاتالانتصاراتإلى..الرائعةوالفكريةالروحيةوالومضاتالعقيدةفيالفناء

الضمائرميادينفيالأهموهوذلكوقبل..والبلدانالعلومميادينفيالهائلة

.اوالنفوس

،الأبطالأرواخمسالذيالروخذلكالروخ..ذلك-مرجعهإنماذلككل

جيايققوىحيتيارفيجميعاًودفعها،الأحداثطبائعوٍ،الزمنعجلةم!ر؟

الحضارةجنينلتغذيةوالأشياءالناسفيالحياةإرادةبتأثيرهومفجراالمحيطبهمكهرباً

..منفردةعبقريةكلعظمةومقياسوالصحراء..الفطرةرجال..الرجالأحشاءفي

هيعظمةاكبركانتوقد..الكوفيالفيضذلكلتلقى..للتلقياستعدادهاهوإنما

واحتملتهواستوعبتهكلهالفيضذلكتلقتالتيفهى!ي!%عبداللّهبنمحمدنبوة

كل،والمواهبالاستعداداتحسبوالبطولاتالعظماتتتدرجذلكبعد..ثم

2.يطيقمابقدر

تكادلاالتيوالحوادثالشخصياتمنالكبيرالحشدذلكظهرهناومن

الخا!رةالأس!ء!يكالزمن!اصةفيحُفرتأنوكانوالتواتر،الشهرةلولاتصدق

16.ا-ه64ص،السابقالمرحع-قطبسيدا.

16.ا-ه64ص،السابقالمرجع-تطبسيد2.
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فضيلةتذكرلابحيث،رجالفيالمأثرواختصرتأشخاصفيالفضائلتمثلتبل

التاريخ،ذلكمنعليهموقوفةوكأنهاالأسطءتلكمنإسمبهاواقترنإلامأثرةاو

يصانأويهانالعدليكادولا..الصديقمشهديحضرحتىٍيذكرالصدقيكادفلا

الأعاعيطرقالشجاعةذكريكادولاإعجاباً،أوتعجبابالفاروقيتمثلحتى

.المسلولاللّهبسيفالقلوبتتعلقحتى

علىالألقابهذهانطباقفييشلثالذيذافمنذلكفيعجبولاوهكذا..

الآفمنواحدعظمةينكرالذيهذامنبللها..؟استحقاقهمفيأوأهلها..

قرناً..؟عشرخمسةمدىعلىتاريخنابهايزخرالتيالمواقفالاَفأوالرجال

دراسةمنصحيحةبنتيجةنخرجأنأردناإذالنالابدانهأقولأخرىمرة

والخوارقالبطولاتتلككلنردانلنالابد،الاسلاميةوالحضارةالاسلاميالتاريخ

الذمم!والنجمجميعاً..يربطهاالتىالخيطالىالتاريخمدارعلىوتظهرظهرتالتي

تدورالذك!المحور..فهو""الاسلام..""روحأعني..والضوءالحرارةمنهتستمد

...داخلهتتحركالذيوالإطار..حوله

الوقتفي..مشاعرهوتشحنٍطاقاتهفتفجر..المسلمعلىتسيطرالتيالقوةإنه

علىوحسيباًنياتهعلىرقيباضميرهمنوتقيم،خالقهمنخشيةقلبهفيهتملأالذى

..أعماله

البحثهذافيالمجالبهيسمحماحمسب-الأمثلةبعضاستعراضفيولنبدأ

واطلاععلمعلىالقراءالأخوةأغلبانشكولا..سبقماكللتوضيح-

غيرها..منالكثيروعلىأغلبهاعلى

عليهلأسياده..والعبوديةالرقحياةمكة..فييعي!ق..الحبشيبلالهذا!

يتحدىسيدالىفجأةينقلبهاهوحق..أيقِبلَهملهوليس..والموتالحياةحق

ماذاثم..ومسمعالقوممنمرأىوعلىكلهالقريشيتصدىبل..السادةإرادة

الأذىباحتماليكتفىفلا،والتعذيبالتنكيلأنواعلأشديتعرض..؟ذلكبعد

شعارترديدعنوعيهالىعادكلمايتوقفلاانهبلفح!سب..عليهوالصبر

للناسيعلنوكأنه..كيانهفيويعتملقلبهبهينبضمابلسانهيجسمالتوحيد..

أعلىالىتشيرسبابتهكانتعندما.الوليد.والمجتمعالجديدةالعقيدةإنتصار:وللتاريخ

ومضاءوفوقالمحماةالحجارةتحتجسمهاحتراقرغمأحد""""أحد..يرددولسانه

حولجمعالذك!الوثنيةلمجتمعالنهايةبدايةبلالكلماتكانتوهكذا..الهاجرة

صنماًا.036نحوآنذاكوحدهاالكعبة

المأمونخلافةطيلةالعباسيةالدولةوجهفييقف..حنبلابنأحمدوهذا!

63.ص،المسلمبن""بانحطاطالحالمحسر""ماذا-الندويالحسنأبوا.
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التي""القرآنا"خلقفكرةفرضالعباسيونحاولعندماوذلك..والواثقوالمعتصم

المعتزلة.بهانادى

أجلهبطولاللّهقدرسوىمنهينقذهولاالهلاكعلىيشرفحتىيُجلدهاهو

فيبهويلقى..بالسوطضرباًلأعدامهبوشرتالتىالمحاولاتكلتحدىالذى

..والواثقالمعتصممدةطولويختفييُنفىثمشهراً..وعشرينثمانيةالسجن

التيارمعوالسباحةنفسهعنالفتنةلدرءوأصحابهتلاميذهبعضيراجعهوعندما

نأيألىول!4..الأمانشاطىءإلىالفرارالأقلعلىأوضدهالسباحةبدل

التاريخ:لهحفظهاالتىالراثعةالكلماتبتلكالجميععلىويرد..يلينأويستكين

يتبينمتىيجهلوالجاهل(والأذىللشراتقاء)أىتقيّةالعالمأجاب""إن

يعفوحتىخصومهمنويمكنهبالفرجاللّهيأتيهأنماذلككلومع..""؟الحق

..ا.بالمغفرةلهمويدعوالجميععن

فيالانسانيةالففمائلقمةإلىوصلمنخيرمنالجليلالامامهذايكنألم

جانبفيبأصها2الدولةفيهكانتوقتفي..الحقونصرةالمبدأ..علىالثبات

الباطل.

باثباتحتىالمؤرخونيعنلم،الناسعامةمن-مجهول-مغموررجلوهذا!

فيرجلأقوىبل"الأولالدولةرجلفياعوجاجاًيسرىلنانهعلى!مإي4،

الذياللّهيحمدانعلىالخليفةيزيدفلا..بسيفهوقوّمهإلا،الاطلاقعلىعصره

..بسيفهيقوّمهمنأمتهفيجعل

العزيرعبد،كذلكا"993،صص-الثانية-مويةالاًالمطبعة-،،التاريخس،،رجال-الطنطاوىعلى.\

.182،ص915ص-المنورةالمديفة-العلميةالمكتبة""والحكامالعلماءبين""الاسلامالبدرى..

قوةفالمقصود..الموتف..هذافيالحكومةمعالشحبكانفماوإلاالقانوفي..بالمفهوملاالعامبالمفهومالدولة20

هما:لقطتينالىهناالاثارةيسبغىانهعلىومكوناخهالاعناصرهاوسلطانهاالدولة

نأيحنيلابالقوةالناسعلىفرضهامحاولةثمممينةلفكرةالحباميةالدولة!الحكامبعضتبنيأن-أ

حصلالذىانبالحكسبلوتثبيها..الأفكاربنشرتسمحاًوا!راهتستخدمالاسلاميةالدوكاًو.سلامإا

الدولةيعارضقامالدىانحتى،بالذاتالناحيةهذهفيالاسلامتطبيقعنالانحرافبسببإلايكنلم

الانحرافانعلىيدلوهدا..السنةبناصربعدفياغرفبلكل!!الرسولبسنةالمتمسكينأشهرمنكان

اوروبا!حدث؟ولي!وفقهائهالدينعلصاءمنكانواضحاياهوانالزمنيةالسلطةجانبمنكان

اوروبافيالانحتىقائمةظلتخصومةواكعالالحلماءتحريقالتيجةوكانتالكنيسةانحرفتحيث

والعلم.الدينلين

استعانواعدمابالغةإهانةاهالوهبلحقهفياخطماوًاتدلهواحترامهمللعقلتمجيدهمرغمالمحتزلةإن-ب

خاصمرهانهمإلاالمواتفمنكثيرفيللحقلانتصرواوان!معلها..الناسوإكراهلآراثهمللتروجبالسلطة

علىهذادلوانالكبير..الإمامهداامثالمنعليملهانتصروارجالاْهياًاللةأنلرلاالموتفمذافي

وسعتالتيال!ةرحمةلولاذأنهواحترامبنفسهالاعتداءنيحتىتاصرالبشرىالعقلأنعلىيدلفإنماثىء

وتوجهه.الوحينورمنويئمريبدعانلهاريداذاللعقلفلابدضىء..كل
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الرجلهذالسانعلىنطقالذيهوالاسلاميالمجتمعضميريكنألم

..؟الفاروقلسانعلىأجابالذىهوالمسلمالحامقلبيكنألمثمالمغمور؟..

هذافيعمريكبرون-العظامالحكامفيهقلالذي-العصرهذافيالناسإن

تلكهوحقاًبالاهتمامالجديرالأمرولكن،المواقفكلفيكذلكوإنه،الموقف

الذىذافمن.أتباعهقلوبالاسلامبهاطبعالتي-الحقعلىلا-الحقفيالجرأة

الىنقولولامسئولأصغرإلىالخطابذلكمثلتوجيهعلىهذازماننافىيجرؤ

إ.إرئيسأوملك

فيحامأحسناًنلاحطاخصوصاًاذا..الحقيقيةالاسلامعظمةتبدوهنا

القزميقف؟إلاالفاروقبجانبيقفلا-فيهومنفيهمابكلالمغترهذاقرننا

.عملاقأطولإزاءالصغير

الرحيمالعظيمالرجلهذاكانترىياكيفعمر..عنالحديثهذاوبمناسبة

الروحهذاروحهيلام!أنقبلكانكيف..الاسلامقبل-واحدآنفي-

؟بصددهضصالذممما

منفسألهبكى..ثمقليلاًضحكإذاصحابهبينجالساًعنهاللّهرضي""كان

سببوهذا..نأكلهثمفنعبدهالعجوةمننصنماًنصنعالجاهليةفيكنافقالحضر

وحفرت،معيفأخذتها،وأدهافاردتإبنةليكانتفلأنهبكالطأما،ضحكي

هذهوقوعأصحوسواءحية""ا.فدفنتهالحيتيعنالترابتنفضفصارتحفرةلها

قبلعمرنفسيةماحدإلىتصورفهييصحلمأوالتاريخيةالناحيةمنالحادثة

انتشارفيأحديشكلاالذينبقومهالوثيقةصلتهحيثمنالأقلعلى،الاسلام

الجاهلية.فيبينهمالبناثووأدالأصنامعبادة

يميل-العقادوالأستاذ523،عى-الأدبدار-""الاسلاميةالعفاد..""المبفر!اتمحمودعباسا.

فهىوقوعهاحيثمنصادقةتكنلمإنقلت:ذلك:عنتحليقلميوهنا..الرواكةهذهصحةفيالت!ثكيكالى

لايعنيالاسلامقبلالصحابةلحياةالترضانالاحظاًنهناويهشى-دلالتهاحيثمنصادقة-لاشك-

الاسلامبهقامالذيالمظيمالحضارىالدورالىالنظرلفتيعنيمابقدرقيصتهم،منالتقليلأوصاهبهمفيالطعن

انهعنهيقالانلايمكنالاسلامعظمةبابرازيحنىوالذىوالنور.الحدلالىوالظلامالظلممنالمباداخراجفي

الجاهليةفيالفومخيارهمهوْلاءاناذاًجمعينعلهماللةرضوانالصحابةكبارمنخيارهموخاصةرجالهفيطعن

للباحثولأبدفقهوا،.اذاالاسلامفيخيار2الجاهليةفي2أخيار:الريفالحديثفيجاء؟.الاسلامفيوخيارمم

رضي-عمرعنالحدثعندفصدنهماعبنوهذاالفنرتين،فيلحباتهمالتعرضمنالغا!ةهذهالىسملكى

عظيماأوعبقركاْكانمهماالانسانانالجميعويحلم،أصبحوكيفكانكيفالناسكلليرف-عنهاللة

منخصهوالاسلاموانكقمىولاالدينبهذاعطة!دادالحظيمأنوليدركوا،شيثألايساوىإصلاميلا!ر

المواب.وكميالعبقرياتوكبرزالطاتاتومجرالهمم!شحذ

انفسهمهؤلاءانالقصدبراءةالىوأضيف..كل!اللْةرصولبصحابةمساسهذاكانانالحظيماللْةواستشر

ابنوعمر..الناسجميعوعلىعليالاسلامفضلللاَخر-نيبرزواحتىالجاهليةفيحالهمعنكحدثونكانوا

.وأرضاهعنهالدّرضىذلكفحلمنأولكاننفسهالخطاب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ذلكفيممثلاًالاسلامبهقامالذىالحضارممطالدورعظمةتتأملواأنولكم

ضوءعلىفحسبوالمعتقداتالقيمفيلاوالمشاعرالنفوسفيالشاملالانقلاب

..لحيتهعنالترابنفضتانبعدحيّةابنتهدفنإليهنسبوافعمر..الفذةالحادثةهذه

بل..""صغارهعلىيحنولمواليمنالثقةآخر..""ينزعرجلاًاليومينقلبوالذى

منيدناولامنهمأحداًقبلتماأولادعشرةلي""إن-الوالي-قولهلمجرد

الولايةكتاببتمزيقأمرأنإلا-المسلمالخليفة-عمرمنكانفمااحداً..""

،،\.الرعيةيرحمفكيفأولادهيرحملم،،إنه..يقولوهو

الوعيمنيصبح،يجوعحينيأكلهثما!رمنصنماًيعبدكانالذيوعمر

يقدسهاأنمخافةالرضوانبيعةتحتهاتمتالتيالشجرةبقطعيأمربحيثوالحكمة

بعدبهيصلبل2.منهااللّهطهرهاالتيالأرضإلىالوثنيةفتعودبهاويتبركواالناس

سابقةفيهاصلاتهتكونأنمخافةالقيامةكنيسةداخلالصلاةيرفضأنإلىالنظر

3.مسجدالىالكنيسةتحويلفيبعدهمنالمسلمونعليهايستند

..رجالمنأعظمهمومادينمنأعظمهماأجل

الرجالعلىأوآخردونأحدعلىتأثيرهفيقاصراًيكنلمالاسلاميالروحإن

انهبل..الأجيالبقيةدونالجنسيةمنالفريدالجيلذلكعلىأو..النساءدون

يتسعلامماللترقيواستعدادهللتلقياستعدادهحسبكلالجميعمنهفيفاغترف

4.تفصيلدوناليهالاشارةلمجردحتىالمقام

قصةمنهاكليحملوالتىاللامعةالأسماءمنالكثيرهناكالنساءمنفمثلاً

وسمية..الغامديةوهناك..والخنساء..أسماءفهناكمجيد..بتاريخويرتبطمثيرة

.وهناك.وهناك

وغيرهم..أوأبنعبداللّهبنوعبداللّهوعليمصعبنجد..الشبانومن

كلهانجومتاريخناسماءفيتتالقالبيئاتجميعوفي..الأجيالكلوعبركثير..

العكل..الروحذلكفيهايبثهاالتىالكبرىالطاقةتلكمنوجلالهاجمالهاتستمد

تضيقمافذلكالأسماءوتلكالمواقفتلكاستعراضفيالمضيبالامكانوليس

.المجلداتبلالصفحاتعنه

تمجيدبقصدذلكفمابتاريخنا،والإشادةالحوادثهذهلذكرنتعرضفعندما

امكاناتمنالعنيديننافيبماالتذكيررغبةهووانما..أطلالهعلىالبكاءأوالماضى

522.ص-اسالقالمرحع10

.42هص-السالقالمرحع20

.42هص-الالقالمرحع30

لالمراحع.قائسةالجثآخرليومها:بهاالموثوقوالتارجالمعتمدةالسيرةكتيصدلكلىراجع4.
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وأهمهاالماضيةالانجازاتتلكلهاتشهد..كبيرةإيجابيةوجوانبهائلةحضارية

بناءفيوالأساصيالأولالعامل-الانسانعالمفيكانمابالذكرواجدرها

مأرعاةالدينهذابفضلالشاةوحالبواالأبلرعاةأصبححيث-الحضارات

.الظلامدياجيروسطهدىومشاعلوشعوب

البروتوكولاتقراءعلىلاتخفى-نفسهفيلحاجةقالقدماركسكانوإذا

سقاءعنالناسيخدر-نظرهفيلأنه-الشعوبأفيونالدين""إن-طبعاً

وهوالدينعلىينطقوصفآخرهوالوصفهذاانفالحق..الآخرةبنعيمالدنيا

وجوديةمنالهدامةالمذاهبوساثرمارك!ركارلمذهبعلىينطبقوصفأول

يوقظ-العقاداالاستاذيقول؟-فالدينوغيرها.وتخنث..وخنفسةوسريالية

أما،وأعمالهنياتهعلىرقيباًضميرهمنويجعلبالمسئوليةالشعورالمتديننفسفي

بالمسئوليةالشعور-النبيلالشعورهذااعدامهوتفعلهمافأولالسودالمذاهبهذه

أنهبحجةالرذائلكلارتكابإليهوتحببجراثمهتبررحيثنفممعتنقهافي-

ماركس-أفتى؟-""ساحقيه""منينتقمانحقهومن،المسحوقةالطقةمن

وأ""فرويد"".الآخراليهوديزعم؟-حياتهفيويسعدذاتهيتحققحتىأو

فيلهاوجودولا،الجماعةصنعمنأوهامإلاماهيوالاخلاقالفضائلجميعلأن

أدعى؟""الجماعي""العقلمقرراتمنيتخلصانالواعيالفردحقومنالواقع

""دركايم""2.الثالثالسامري

الأحقادقلبهفيفيزرعونللمجتمعضحيةوكأنهالفرديصورونوهكذا

النتيجةوتكونالنهايةفيوهدمهالمجتمعالىالاساءةشأنهمنفعلكللهويزينون

لعواملالمميتةالأفكارهذهحبائلفيفريسةالجميعويقعمعاًوالمجتمعالفرديشقىان

والويلاتالأزماتكلتنشأهناومن،والتخبطالفوضىلأسبابالباعثةالبناء

3.الحياةمسرحعنالدينهذاغيبةفيالبشريةوتذوقهاذاقتهاالتي

لعدها.وماصهالمصريةنجلرالاًمكتبة""،الهدامةالمذاهص،الشعوب""أميود-العقادمحمودعباسا.

ومعارضيهامؤيدهالينداروي!نظريةالثلالة..الهودفصل-الر""حياةووالئبات""التطور-داركايم2.

دار-النونسيخليمةمحمد""،صهيونحكحاء""بروتوكرلاتالهودى""،""الخطركذلكا-67،177ص-

.21ا-4،797،234ص،الررالكتا!

.الفطرةعقوبةفصل""،الحضارةوشكلات""الاصلامكا!:مثلاذلكيراجع3.
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العصر:وحاجةالإسلام

يعهدوانسانيةعالميةضرورةهوبلوحدنالاتخصنابشريةحاجةالاسلامإن

واحد،آنفيوالمجتمعالمعاصرالفردمنهيعافيالذىالمتصاعدا!زقهذابذلك

البشريةبهامنيتالتيالمصائبأصنافوساثروالنكباتالحروبجميعبهوتنطق

العبيدا.لأهواءوخضوعهااللّهلمنهجتنكرهابعد

فيالسائدةوالفلسفاتالمذاهبجميعأفلستوقدالاحتضار،فياليومفالبشرية

على-الرفاهيةوسائلبعضتوفيرفيبعضهانجحوان،الانسانسعادةتحقيق

المترفالمريضرفاهيةبينشتانالحالةهذهفيوحتى-المحرومينملايينحساب

عالممنحياتهاستعارميتانسانعقيدةبلافالانسان2.المعدمالصحيحوسعادة

ونظرة-أسفبكل-العصرهذاإنسانحالهووهذا..الببغاواتأوالقرود

الحقيقة.هذهعلىللتدليلتكفىٍواقعهعلىالأقلعلىأوتاريخهعلىبسيطة

بينهايربطووقائعشخصياتفيمتبلورا،الحياةعلىمهيمناًالاسلامكانوعندما

وفضائلمثلمنٍالبشريةاليهتطمعماجميعأريمىانأثرهمنيكنلم،حياةمنهج

أصبححتىأيضا..الحياةفيالأساسيةالمصالحعلىحافظانأثرهكانبل،فحسب

الّه""3.وجهدخالمصلحةوجدت""أينماالمشهورةالفقهيةالأقوالمن

الأصوليونحددهاأمورخمسةللتشريعكأساسالاسلاميقررهاالتيوالمصاع

من:4كلعلىالمحافظةوهيقديممن

المالصالعرض*العقل"النفس*الدين*

هذهعلىبالمحافظةالمسلمينالتزامعلىالدلالةواضحالاسلامتاريخأنعلى

..؟يزالولاالاسلامغيبةفيالأمركانكيفهو:السؤالولكنوصيانتها..المصالح

..واماالمطوبةبالدرجةواضحةتكنلموانمفهومةفالمسألةالاسلامقبلأما

لايقومالتيالدعاوىاكثروماوالمراءالجدالاكرفماالعصرهذافيوخاصةبعده

انظركذلك،المكردارالاشحار""-لىاٍأوروباالغرلية""،""فصلوالحضارة""نحى-المودودىالاْعلىأبوا.

فريد.أسعدتعريص،كاريلالكسيسالدكورليفتاًالمحهول""،ذلك""الانساد!اب:

يتعلقانهناوالسعادةوالمرض9-ا025،صالعدد،الهلالداركتاب،نور""على""لور-فراجأحمد2.

والأمماء.لالحسملاوالقلببالفكر

والحرامالحلالمفاهيموالغاءالحدودقيغيستعملونهمنبعضيفعل؟إطلاقهعلىالقولهدايؤخدأنلايمبغى3.

الدكتور..ذلكرراجع..خرىالاًالفقهيةحكاموالاًالرعيةالقواعدمنعامطاراٍضىاًخذهمنلابدلل.أصلاً.

محمدكتابكذلك86،601،صالاْولى،الطبحة-المارارمكتبة،والقلبالفكرمن-البوطيسعيدعمد

94.صالفكر،دارطبعة-الاصلام""ظلفيالانسافي""المجتمع-زهرةأبر

51.صالابقالمرحع-زهرةأبومحسد4.
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المصالحهذهحالفيولننظر..المنمقةوالعباراتالرنانةالالفاظسوىبرهانعليها

بايجاز:

جميعتلاشتحيثوضياعهاحرماتهانتهاكفيأحديجادلفلا..الدينأما*

عنالنالساستنكفوحيثالماديةللقيمالأحداثمسرحتاركةالانسانيةالفضائل

يصف،أمريكيصحفيقالحتى..الذهبىالعجلاقدامعندليسجدواال!هعبادة

الأسبوعفيأيامستانجلترابنكيعبدونإنماالانجليز""إن:البريطافيالشعبعبادة

""ا.الكنيسةإلىالسابعاليومفيويتوجهون

بعضها-أنغير،الأخرىالشعوبمعظمحالهوالقولهذاإنوالحق

فأراًتعبدماكثيراًبلذهبمنعجلبعبادةحتىلاتحظى-لآخرأولسبب

الدينإنالعصر..هذافيالالهةمنالنوعهذاأكزوما..الحظلسوءخشبمن

ذاتهاالتدينحريةأنبلالعصر..هذافيدولةأيةفيلهوجودلاحياةكمنهج

علىالحربأعلنتالتىالدولفيظاهروبشكلالبلدانمعظمفيعليهاقضىتد

وبشكل..عامةبصفةالشيوعيونوصايةتحتهمومنوالصينكروسياالأديان

فلكها..فييدورومنكأمريكاالمالرأسدكتاتورياتتحكمهاالتيالدولفيخفى

ببعيد.عناوغيرهاوارتيرياالفلبينوحوادثإكسمالكوماغتيالوما

الأرتام:لمعضالحديثأدعانفأفضل..النفص!أما*
ء.

ألف03()0وحدهمالعلماءمنالكنيسةيدعلىبهمالمنكلالابرياءعددبلغ-

وبرونوجاليليومنهموكان،أحياء2وهمأحرتواألف32نهم،نسمة

البروتستانت،ومذابحالطائفيةالمجازرعداهذاالعلماء..منوغيرهم..وكوبرنيكس

فيخالفوهلانهمألف1..شعبهمنقتلاهعددبلغبريطانياملوكأحدانحتى

.3الدينأصلفيلاالمذهب

والِإبادةالتنكيلأساليبفانالعشرينالقرنفيأما..الوسطىالعصورفيهذا

لمالقديمةالأساليبانوالظاهرالتعبير.صحانوعلميةتنظيماًاكثرأضحتقد

إلا-يبدوفيما-بركاتهالاتمنعالتيالحديثةالالهةنهم-القومعند-تشبع

امريكيةأسرةقرابينعددبلغحتى!الدممنحمكرفيمسافةأطولسابحاًيأتيهالمن

السادساليومهوواحدإ..يومفيقتيلألف24.الأبيضالبيتأسرةهىواحدة

أبناءيؤثرواأنمنبدلالاتقياءهؤلاءأنبالتأملوالجدير...أ459أغسطسمن

هما:اليابانمدنمنكبيرتينمدينتينسكانبهااختصواالتكرمةبهذهجنسهم

.02أصالسالقالمرحع-الدوى10

.291ص-السابقالمرجع20

6.ص،الئاليالحرء-""")الاسلام-حرىسيد3.
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.اونجازاكيهيروشيما

نسمة،مليون91حوافيوفرضهاالشيوعيةتنفيذأجلمنقتلفقدروسياأما

اولئكعنعلاوة،نسمةملايين5الى4بينمايتراوحعددالبلادعنونفي

2.نسمةمليون2عددهموبلغفادحةبعقوباتعليهمحكمالذين

..الوقتنفسفيوالعقلالدينعلىاعتداءتعدالجرائمهذهانويلاحظ

احصاءوحسبالضحاياعدديقلفلاالأولىالعالميةالحربفيأما

عددبلغالثانيةالعالميةالحربوفي،نسمةمليون37ر5عنتاوتسند()هـ.

3.مليوناًخمسينالمنكوبين

الشرقفيالحروبتجاريثيرهلماالهائلةالضحاياتلكالأعدادهذهالىاضفناواذا

الحيبلالواحدالشعبأفرادفيهايقتتلوقلائلداخليةفتنمنسواءوالغرب

وحرياته.الانسانبنفسالعالمهذافييُستخفمدىايإلىلعرفناالواحد..

وخاصةالناسيتقملهاوالتىالمألوفةالأقوالضمنوحرمتهللعقالالنسمةأما*
ر..و

العقل.عصرهوالعصرهذاأن:والتهليلبالترحيببلنقاشدونالمتعلمينالجهلة

...والوهمالخرافةعلىالعقلفيهانتصرالذيالعصرهوأو

يعتبرتعميمهولكنالجوانببعضفيوصحيحذاتهفيجميلالقولهذاإن

المصحاتنزلاءعقلولو-الدنيافيعقلفأيوإلا..ذاتهللعقلوإهانةمغالطة

يمتدحها؟أنعنفضلاًالخمر..شربعلىيوافق-العقلية

الرقصمواخيرعلىوالأموالالأعصابواتلافانحدراتبتعاطيينصحعقلأي-

؟..القماروموائد

..؟حضارةالحفاءيسمىأوفضيلةالتعرييرىعقلأي-

؟الحرياتمننوعواللواطالتخنثيرىعقلأي-

العالمفيانتشارهانفسرفبمالسليمةالعقولتأباهمماالأمورهذهكانتوإذا

الغريزةانتصارقرنهوالقرنهذاأنعلىذلكيدلالااتيانها؟..علىالناس.وادمان.

الخمرتحرمالعالمفيدولةأكبرهىهذهالفكر؟علىالشهوةوانتصار..العقلعلى

قانوناًذلكفيوتسن..فحسبالقوميةالمصلحةبدافعبلدينيةعقيدةعنلا

منالملالِننالدولةتنفقثم..بالاجماعفيفوز..الولاياتكلفيعليهيصوت

تلبثلاولكنهاالخمر..علىالحملةوانجاحالقانونهذاتطبيقسبيلفيالدولارات

فيوأصبح..والأرواحالأموالفيالخسائرتضاعفتانبعدوتتراجعتفشلان

6/8/4591يوملىهلكمنعددادفيهقال9491،أغسطس02فيهيروشيسابلدةرئي!إداعةبيادصا.

.24اصالندوكطص-نسمةالف024الىال!021بينماقياوحالياباليينس

9.صالسالقالمرحع-حرىسعيد2.

242.243،صصالسابقالمرحع-الدوى30

15

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رسط..غيرخمارةبيتينأوبيتكل

الخمرينتصرروزفلتوبانتصار،الدولةرئاسةعلىالعامةالانتخاباتتأقيثم

لتواصلىعندهمالناطقةالمشكلةوتنتهي-بتحريمهالدستوريالأمر-الأمرعلى

أحدايثيرلاكانوانايلاماًأكزبشكلنفسهاعنمعلنةمسيرتهاالصامتةالمأساة

ا.الأبيضالبيتأوالكونجرسرجالمن

تبل؟منبتحريمهطالبالذممطالاجتماعيالعقلنظرفيفضيلةابخمرأصبحهل

صخبوسطوتلاشىصوتهبحانبعدامرهعلىمغلوباًباتنفسهالعقلولكنكلا

.الشهواتومهرجاناتالغرائز

الزنايبيحلافالقانون..وأنكىأشدفالأمرعليهوالمحافظة..العرضعنأما*

الانحطاطوصلبلالجنسينمنمنهاالمستفيدينويحميالدعارةينظمهوبلفحسب

كيانوزال...الجنسيالشذوذتنظمتشريعاتاستصدرتأنالدولبعضفي

يسميهابغيمعالعينقريرينامالرجلأصبحأنبعدكادأوالوجودمنالأسرة

عامة:""أنباريسفيشهيرةكليةعميديقولهذاوفي..صديقهوعشيقةزوجته

مدةيظلونأنهمذلكأيضاً..بيوتهمفيبغياستخدامالنكاحبعقديريدونالشباب

منفترةعليهميأقيثمطلقاء،احراراًالفجورأوديةفييهيمونأكثرأوسنينعشر

بينيجمعواحتىبعينها،بأمرأةفيتزوجون،المتقلقةالشريدةالحياةتلكيملونالزمن

""2.البيتخارجالحرةالخادنةولذة،وسكينتهالبيتهدوء

خطرهاعنفضلأاقدنأعداءأشدمنالجنسيةالإباحيةإنالبيانعنوغنى

ويظهرالسواءعلىوالمجتمعالفرددمفيسمهينتشروالذى،الصحيةالناحيةمنالكبير

عددقدرالأمريكيكالمجتمعشبابهمقتبلفييزاللامجتمعاًأنعرفناإذاجلياذلك

يعابمحيث،السكانعددمن09%بنحوفيهالفتاكةالسريةبالأمراضالمبتلين

البنيبالسيلانألف.16و،بالزهريمريضألف002منمايقربسنةكل

3.الموروثبالزهرممططفلالف004الى03منسنةكلويموت

بالأمراضالابتلاءهذالمثل-لهالاعلاج-ظاهرةإلا)الأيدز(مرضوما

كبير..أوصغيربينيفرقلاحيثالفتاكةالجنسية

هتكتانبعدوالانسابالدماءلاختلاطالمرءيأسفأنالقولنافلةومن

النسبلاذاتهالنسليتعرضانهوحقاًالمثيرانعلىالأخلاقوضاعتالأعراض

فانالعربيةللجاهليةالأولىالسمةيعدالبناتوأدكانواذا،والضياعللابادةفقط

بالاْحصائياتمدعمجيدافصل53-96،صالفكر-دار""-النرليةوالحضارة""نحن..الأعلىأبو،المودودي10

رقام.وألاً

49.ص-الفكردار-الحجاب..المودوديالأعلىاًبو20

.901ص،السابقالمرجع-المودودي30
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الحديثة.الجاهلياتمصيبةهومعاًالجنسينوأد

في-النسلقطعأنالمودودىالأعلىأبوالشيخيقول،الخصوصهذاوفي

فهو،الهلاكالىالغربيةالأعميجرانقويينشيطانينأحدهويعتبر-بالذاتاوروبا

ذلكويتمثل،ايديهمبأأنسالهميستأصلونونسائهافجعلهمرجالهاعقولقلبالذى

بينحتىالحملمنعوآلاتعقاقيرانتشاربسببالتوليدمعدلانخفاضفي

نسمةألف.6.حواليتوليدفرنسافييُمنعأنهالعلماءحدسوقد،المتزوجين

والتدابير،الحيلتلكعلىتستعصىالتىالحمولأماسنة،كل-الأقلعلى-

البروزمناخرىنسمةألف004التدابيربهذهويُمنعبالاسقاط،منهافيتخلص

سواء2.حدعلىوالمتزوجاتالبغايابينتنتشرالعادةوهذه

الدعوةفيهتعمالذيالوقتفيالولادةمنعحركةتنتشرانبلةالطينزادومما

أسماهابشاعةعنهاتقللااخرىدعوةفيهوتستشري،الرجالبينالتخنثالى

النساء"3.تذكير"حركةوبحقالندوكطالحسنابوالأستاذ

وتحكمالقرصنةفيهانتشرتعصرفيضياعهعنللحديثداعيفلا..المالأما*

منوالأقوياءالأغنياءشريعةالاَخريناستغلالحريةواًصبحت،الضعيففيالقوممط

وينظمالواحدالدرهمصقةيحرمالقانونانتعلمونوانغخصوصاً،والدولالأفراد

لاقدوالذينالاَخريندماءيمتصونالذينالنفراولئكيحميبحيث،الملايينصقة

كلعلىالسطومنتمكنواذلكومعكلها،الدنيافياليدأصابععنعددهميزيد

أرباحشكلفيأصةكلدخلمنجزءيمتصواأنواستطاعوا4،العالمفيبيت

والاقتصاديةالسياسيةوالأزماتالاحتكاراتوشتىوالمضارباتالرباعنتنتج

شغ.إنالمتمدنةاو"""االعلميةالسرقاتأنواعوسائر

77.ص،،،الضبيهْوالحضارة،،نحن-المودودى10

.59،99ص-بلحجاا-دىومودا20

.42هص-.؟..لمالعاخسرمادا""-الطوى30

واثاتذلكعلىللتدليلولابدصحيحغرالفهمهذاولكىالتجرز،اوالمبالغةقبيلمنأنهعلىهذايفهمقد4.

الآفي:بالمثالالاستعالةسمدلولهابكلالمنن!االواردةالحبارة

وتزولالأرباححصيلةو)نجدأمحدودالحالمفيعمالوالاًالمالأربابكبارعددانالمعروفمن"

الناسمنتلةالى-والمجئاتوالمرً!ساتالرحالمنيحصىلاعددأيدىعلىتمرانبعد-الهاية

المصار!معتتحاملالحالمفيالكبيرةوالركاتالمصالعكلادالمعروفومنالعالممصيرفييتحكصون

كيصيتضحهاوس،التعاملهذاعليهايقومالتيالربويةالفرالًدكلالمسهلكيتحملانالنتيجةوتكون

والقلمالكلماتهذهعليهااكتبالتم،فالررقةالهاية..فيالمنتغع!قبلمنالحالمفييتكلصرنةتغ

مستوردةواثياءادواتمواللحظاتهدهفيهااجلسالتيالحجرةفيريحيطماوكلاستعملهالدى

تحميلىوفيالمصارفسالاقتراضفيتتفقولكهادولةمناكزفيتنثرمختلفةمصانعفيانتاجهامْ

يدخللملسيط*حمعيحدثماعينهومعييحدثوما..المصارفتلكفوائدمنجزءدفعالمايةني

يوم.ذاترراعيجرارلشراءاضطرولكنهمصرفاْحيلأدهفي
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دولار،.ر.3..حواليالأولىالحربفيواحدرجلكلتتلكلفوقدهذا

الساعةتكلفةوبلغتدولارمليون11.ر...حواليبلغفقدنففاتهامجموعاما

دولارا.3.ر..ر...حواليالثانيةالعالميةالحربفيالواحدة

243.ص-السابقالمرجع-الندوى10

18http://www.al-maktabeh.com



الِاسلام:رسالة

إلىوقاصاوابنسعد)مندوبعامربنربعيحددهاالتىالاسلامرسالةإن

الأديانجورومن،وحدهاللّهعبادةإلىالعبادعبادةمنالناس""إخراجفيرسغ(

اللّهلقولتطبيقاًوالاَخرة""الدنياسعةإلىالدنياضيقومن،الاسلامعدلإلى

يناللى)إنوكذلكليعبلىون!إلاوالأنسالجنخلقت)وما:وتعالىسبحانه

فياليهايكونماأحوجوالعالمباقيةخالدةالرسالةهذهإن.!الاسلامالّهعند

بلميوٍكلٍأنفسهمعليهموتضيقبأهلهاتضيقالدنياتزاللاحيث،القرنهذا

وفيناراموقدالحظةكلفيينتشروالمذاهبالأديانجوريزالولا..ساعةكل

ا.فتنةمشعلاًبقعةكل

ينهار،الغرببانأحدينبئناانحاجةفيلسنااننايقول""كيزرلنج""كانوإذا

مقابلأقولفاننىتأكيد،أونبوةالىلاتحتاجالتيالبديهياتمنهذابأنلاعتقاده

الىتحتاجلابديهيةالاَخرهو،الاسلامفيهوالبشريةخلاصكون""إنذلك:

علينايتوقفحيثنحن،دورناهوعليهنؤكدأنينبغيوالذىتوكيد""أونبوة

كله.العالمفيالحضاريةالأزمةبحلالتعجيل

ثماخرىكفةفيوالأخلاقوالدينكفةفيالماديالتقدميضعونالذينإن

بحقيقةجاهل:اثنينأحدإلاهمانالكفتيناحدىتختارأنالبشريةمنيطالبون

يعيشماكرخبيثأو...الغالبفييكونماوهذامعاًبهمااوالدنيااوالدين

.الشعوببهاتشنقالتيالحبالعلىوالدجلالخرافاتبيععلى

والتقدمالارتقاءيعاديلافضلاًبهوامتنرحمةاللّهأنزلهالذيالدينانوالحق

دامما-ذاتهفيخيراًذلككليعدانهبل،الانسانلخدمةالكونسننوتسخير

ربكقمال)وإذ.الخلافةشروطبهاتكتملوضرورة-الانسانتكريمالىيؤدي

+الدماءويسفكفيهايفسدمنفيهاأتجعلقالواخليفةالأرضفيجاعلأفيللملا!لكة

!2.تعلمونمالاأعلماليقال،لكونقدلربحمدكنسبحونحن

بحيثالانسافيالروحيغيروانما،المعاملينسفأوالالاتيحطملنالاسلامإن

فياليومحاصلهو؟3،عليهتسيطرالتيهيوليستالاَ!ة،علىيسيطريجعله

مجردأومعقدةكبيرةآلةفيصغيرترلرمجردالانسانأصبححيثالغريىالعالم

.،28288هص-السالقالمرحع-الدوى10

.03الآية-المقرة20

601،701صالديد""،لهدا""المستقبل-قطصصد3.
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لوجودهقيمةولا..الحربضحاياأوالميزانيةبنودفييدرجموجبأوسالبرقم

كشخص.

عنيبحثالفردبدأانالانساناًخيهعنالانسانفصلعمليةعننتجوقد

يومكلفيفهووالسكينةبالأمنقربهمفيويشعرعنهيدافعونميكانيكييناصدقاء

حاجاتتخلقانتلبثلاالآلةهذهولكن،نفسهحمايةفيرغبةجديدةآلاتيخترع

وتضيعاصطناعيةاكثرجددحلفاءالىيروىلاوضمأجديدةومخاوفجديدة

محمدالاستاذقال؟هىأوإلهالىتنقلبالتيالآلةضجيجوسطالانسانروح

ا!فولا!""ا.منمفترس""صنمأسد

الىالبشريةماَلاوالاسلامإلىالعصرحاجةالمرءيؤكدانالقولنافلةمنان

الدينهذاصلاحتؤكدكلهاتجاربمنرصيدهافيإليهصائرةوهيالدينهذا

وتمزقههلاكهبلالانسانفشلفيهتؤكدالذىٍالوقتفي..للحياةشاملكمنهج

بمااليهصائرةوهي..المنهجهذاغيرآخرمنهجايختارأويخترعانحاولمااذا

صائرةفانهاوأخيراً..والباطلالحقبينللتمييزواستعدادخيرمنالناسفطرةفي

2.وقوانينهسننهطباثعتقتضيهلمامراعاةاليه

نظامتعارضوكلما،للفطرةالنصركانالفطرةمعالحضارةتعارضتكلمااذا

الفساد)ظهر..الناموسهذاوبقيالنظامذلكزالالأعظمالكونناموسمع

لعلهمعملواالذيبضليذيقهمالناسأيديكسبتبماوالبحرالبرفي

*!.يرجعون

أصد-محمدا.

2.سيدق!-

31..صألاسلام""،ألى""الطريق

44،62،19.صالدي!هدا117،ص،،،الدينلهذا،،المستق!ل
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:والإسلامنحن

وواجبنا،الانسانيةنحرواجبنافهومستواهإلىوارتفاعنابالاسلامنحنتمسكناأما

فقطنسلهابانقطاعالأملاتفنىإذعلينا..القادمةأجيالناحقوهوانفسنا،نحو

هلكتالبابليةالأمهإننقولفعندماحضارتها،واندثارمفاهيمهابانقراضتفنىو)نما

كانالتيالحضارةبذلكنريدبلبابلأهلنسلانقراضبذلكلانعنيوانقرضت

البابلىالجيلأما..ومفاهيموقيمعقائدمنفيهابماانمحتقدلوائهايرفعونبابلأهل

ا.انقرضتقكالقوميةشخصيتهأنالاويتوالديتناسليزاللافهو

الأمةجذوراجتثاثالىتهدفالتىالهدامةالدعواتخطورةتظهرهناومن

ذاتيتهامقوماتعلىالأتيانإلىترمىأو،وأصالتهاتاريخهافيبالتشكيكوذللث

2.تميعهاعالميةأوتمزقهابشعوبية

:ا!اريالصراع5

ومنبعلصمودنادرعاليومفهولوجودنا،أساساًالماضيفيكانكاالاسلامإن

الانسانيةوأعداءاعداؤنالهيبههاالتيالعداوةمدىتدركونولعلكم.وقوتنالعزتنا

والمؤامراتبالدساشبدأوعلينا..عليهأوقعوهاالتيالرهيبةالمظالمخلالمن

ماأولهاكانوالتي،والخفيةالظاهرةبالحروبوانتهاءوالتجرجالتشهيروحملات

واناليومحتىقاثمةلاتزالوهي""،الصليبيةا"الحروبباسمالتاريخفيعرف

اسماختيارفيأمرهاعلىالمغلوبةلشعوبناوتخديراًللواقعتزويراًجديدةبأسماءسميت

يتسمونجددمستشرقونبيننانشأانذلكنتيجةمنوكانتحتها،تقاتلالتيالراية

واظهرها-المظالمهذهكلوراءالدافعانويقولونبلغتنا..ويتكلمونبأسمائنا

الكسبشهوةهوانما-الصليبباسم!يتالتيتلكحتى-بالطبعالحروب

غير.لاالمالبمفيوالرغبة

هو؟المعنوىالمادي-اصحابهيزعم؟للتاريخالعلميالتفسيرهذاولكن

علىوٍالجراثدصفحاتعلىوالمهرجونالمنحرفونبهيفتيوالذى-الحقيقة

دائما-الباطلكعادة-وينقشعيتلاشىانيلبثلاأيضاً،الكتبصفحات

الحقائق.أبس!طضوءتحتعرضتهمااذ

جانباً؟التفسيرمحاولةولندع،الموضوعهذاحولالتاريخحقائقتقولماذا

للنظماتالعالميالاسلاميالاتحادسنر""،الاسلاميلمالعامشقبللاءفيالطلة..""دورالمودودكيعلىالاًأبو.ا

8.ص-الاسلامية

.911صالارصاد،دارالرلية""-والحضارة""الاصلام-حسيزمحمدمحمدد.2.
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المقامهذافيالقليلمنبأقلسنكتفيوالكثيرا...ولكنناالكثيرتقولانها!ر

الايجاز...لضرورةمراعاة

حيث-البريطافيالعموممجلسفيجلادستونوقفام882سنةفي

النجسةبيدهمسكالمجلموقدلأعضاءيقولوقفذاك..اناللوزارةرئيساًكان

..المصريينأيدىفيباقياًالكتابهذادامما""إنه:الشريفالمصحفمننسخة

البلاد..""2.تلكفيقرارلنايستقرفلن

قائدغوروالجنرالوقف-قرننصفمنأقل-بقليلالتاريخذلكوبعد-

الدينصلاحالبطلضرجحولوبالتحديددمشقفيسورياعلىالفرنسيةالحملة

ياثانيةعدنانحن""ها:يقولوهوالطاهرقبرهعلىالقذرةرجلهواضعاًالأيولى

يكنلموام029عاموبالتحديدالعشرينالقرنفيذلكوكان،،3،الدينصلاخ

.ورهبانقسسالجيوشقادحيثالوسطىالعصورفي

عامفيالمقدسبيتدخلانمافانهاللنبيالجنرالالانجليزيزميلهأما-

""اليوم:وتبجحنشوةبكلقالحتىالمسيحيةالقيامةكنيسةعلىوأشرفأم179

""4.الصليبيةالحروبانتهت

الفاشستيالعهدقبلايطالياوزراءرئيس-نيتييقول..ايضاًوماذا-

ماترجمته:سلم،،،بلا،،أوروبا-كتابهفي291(ا-أ)029

..بالطبعْليبياويقصدرمل""غرارةليشترواملياراًعشرأربعةانفقواالطليان""إن

فما،الفترةتلكفيليبيالامكانياتبالنسبةصحيحوهو،صحيحاًهذاكانفاذا

الأهمهووهذا-ذلكمنوأكثرالملياراتعشراتانفاقالىالايطالييندعاالذي

أثارهالاتزالالتيكتلكضروسحربفيشبابهمخيرةمنبالآلافالتضحية-

البلاد؟تلكفيباقية

المقامرةأوالفاشلةالمغامرةهذهعلىاقدموابحيثالحماقةمنالطليانكانوهل

هدف؟دونماالخاصة

وانكتابهفيالاسئلةهذهأمثالعلىالاجابةيدونانيشألمالايطاليالزعيمإن

بهيترنمكانالذيالنشيدهاهوولكن..أعصابهوفيقلبهفيمحفوراًالجوابكان

التثير*.اليايومساعدالخطي!الديرمحصترجمة-الاسلاميالعالمعلىالعارة*دلك:لىثلاًراحعا.

الاصلام*الصرادمحصودمحمدللاستادالاسلاممحركة*الحالدممط،ومصطمىدروحعمرللدمحموري!وألاستعمار

شاكر.محمودللاشاذعل!السيطرةومحاولةالاصلامىالعالم*العراليللأمتادالأحمرالزحصمواجهةلى

اليهوحاجتناالاسلاميالثريع-الصباغمحمدوكذلكا-33134صمسلمون!نهل-قطبعمد2.

43عىالاسلاميالمكلب-

64.ص،الفتحدارالملسطينى""،الشع!""حهاد-يصيرالرمسعردصالحألاستاد3ْ

64،65.ص،السابقالمرحع-يصيرالومسحودصالحالامتاد40

178.صالمكردارالمنروق،دار،""الخالدة""الرسالة-عرامالرصعدالاستاد50
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بعفالمقاطعواليكم..نريدهماكليوضحالغاشمالغزوإبانجنسهبنيمنالشبان

ا:الايطاليالغزونشيدكل

إيطالياأنتعلمينألاوتأملى..اضحكىبلتبكى..ولا..صلا"لكأتميأماه""يا

..القرآنلمحوقوقهلبهلسأقاتلمسرورًا..فرحاًطرابلسإلىذاهبوانا..تدعوني

حقا..ايطاليايمتلممنللمجدبأصللي!

فيصازهبىولكن..ولدكعلىتبكفلاأرجعلموانمسافر..أنا..اماهياُ"

الحدادلىيأالذيوداعكطرابلسإلىتحمل..الاصيلؤس!ائمالمقبرةوزورىمساء

فاجبيه:..عرّحداركعدمعنأحدسألدًوإن..كبدكفلذةقبرعلى

..،،.الاسلاممحاربةفيماتلغله

فالحربالتساؤلاتتلكعلى-القراءايها-الصحيحالجوابهوهذاأجل

الهلالبين""معركةدائماً:هميصورونهاو؟2حقيقتهافيهي؟وبينهمبيننا

الحالةيصفوهوفرنسا،خارجيةوزير""بيدو""تعبيرحدعلى""والصليب

3.الاستقلالقبلالمغرب-مراك!شفي

52،53.ص،الحياةمكتةدار-،،عيرهموتقدمالمسلمودتأحر،،لمادا-ارسلانشكيصالأمير10

يقالانحازاد،والمسيحيةألا!لاملينولشتالمصارىحاهلية-والجاهليةالاسلامبينحر!انهاأعي2.

""مسيحية"".السلامعل!عيسىبهحاءالذكطالاسلامعن

.12اص،السابقالمرحع-قطبمحمد3.
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الِإسلام:يكرهونلماذا

الغالبفيوهم،القيمالدينوحدةفهووحسداًكبراًالاسلاميحاربونانهم

اليقين،هذااعلانفيالرغبةأوالشجاعةلايملكاكثرهمولكنبصحتهموقنون

لصلاحيتهلاشكمدركفهوكعقيدةالاسلامصحةالىلايطمئنالذىوحتى

.حضارةبهيعتقددينابالاسلاميعتقدلافالذي،وفاعليته

تقتربوسنهالاسلاماعتنقبريطافيأميروهو""الفاروق""هيدلياللورديقولمم!

قلوبهمأعماقفيمسلمونوالنساءالرجالمنآلافاًهناكأن""اعتقد:الستينمن

""ا.الحقيقةبهذهالتصرجمنيمنعهمالخوفولكن

للاسلاموالعداءبالحقداشهرلرجلآخرقولاًنفهمالشجاعالقولهذاضوءوفيلم،

اهتزأنغيرمنمسجداًأدخللم""اننى:يقولحيث""رينان..""ارنستوهو

مسلماً""2.لستاننىعلىالحسرةمنبشىءأشعرأنغيرمنأيخاضعاً،

"":الاسلاميكون""حيثما-كتابهفي""جب""ويقول"

وليس،ساميةجليلةخدمةللانسانيةيقومانقدرتهفيمازالالاسلام""...إن

المتنافرةالبشريةالأجناستأليففيباهراًنجاحاًتنجحانيمكنسواههيئةأيةهناك

""3.المساواةأساسهاواحدةجبهةفي

آثارهاوبين(الغربيةالقومية)جرثومةمنحذرانبعديقولفإنه""""توينبيأما*

:يقولنفسهالاوروبابالنسبةواخطارها

يتحركانللاسلاميمكن..عنصريةحربا..الدوليالوضعسببمافاذاً""..

يتحققألا""وارجو:بقولهذلكعلىويعقب..""4،اخرىمرةالتاريخيدورهليلعب

..اخرىمرةالاسلاميتحركالايرجوأي..!!ك..""ه

قالهماالىإضافةالاسلاميحاربونيجعلهمآخرسبباًتريدون...هل

يحاربونانهم""..""رينانو""""جبو""بيدو""و"اغورو""و"""جلادستون

لأنه:ويكرهونهالاسلام

الىودعوةمقاومةصخرةولأنه،ماديةقوةالىودعوةوتنظيميةروحية""قوة

..""6.الدينلهذاعدواًيكونانمنللاستعمارمفرفلا..المقاومةأشد

52.ص،الكونيةالدار-الثاليةالحلقة-أسل!وولاءرجال-العيث!كاملعردات.ا

6.صهليروت-المتحدارالألدل!""-رالاسلامية""الحضارة-الححىالرصعدالدكترر20

26.ص-بروت-الفتحدار-المعاصرةوالتياراتالاصلاميالمجتع-الأميريالدي!باءعمر3.

73.ص-العرليةالدار-صبحينبيلد.ترجمة-""والمستقبلوالعر!""الاسلام-توينيارلولد40

السالق.المرجع50

4ء2.ص-الروقدار-الاصلاميالاجماعةالعدالة-تطصسبد6.
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""...ومنذوالاستعمار:الاسلامبينالعداءطبيعةعنمعبراًلويسبرنارديقول

الفكريةالحركاتأهمكانتهذايومناحتىالاسلاميالعالمفيالغرلىالتغلغلبدء

اهتمامكانولقد..اسلاميةحركاتوجههمفيقامتالتيالأصيلةالمهمةالمتميزة

عليهاسيطرالتيالمسلمةالجماعةوبمشاكل،والعقيدةالايمانبمشاكلالحركاتهذه

الحركاتوأقوى..الأجانباحتلهبلدأوبارضاهمامهامنأكر،المسلمينغير

دينيةكانتالجماهيرأغلبحماسوأثارتالتأييدأقوىكسبتوالتيقامتالتي

سبيلها""ا.غايتهاعنبهعبرتالذىالأسلوبوفيشعاراتهاوفيأصولها،فيشصبهية

العثمانيةالدولةلضربالهندىالشبابتجنيدفيعزمهاعنبريطانياأعلنتعندما

جميعفيهايحثفتوىالعلماءوبعضعلى()محمداصدرقرننصفقبل

..مدنيةاوكانتعسكريةالبريطانيةالحكومةوظائفمقاطعةعلىالمسلمين

فحاكمواشديد..حرجفيالانجليزووقع..الفتوىلهذهالناسواستجاب

كالأسدوقفيعتذراويلينأنبدلولكنهالعلماءمنزملائهوبعضعلي()محمد

واعتدادثقةبكلقالأنهحتىويتوعدالانجليزينذرالاتهامقفصفي

الخلافةلضربمحاولةأيةمنكمأحسسنامااذاالهنداستقلال..""سأعلنبالنفس

بماشر..""2.غيرأومباشربطريقسواءالاسلامية

حركةمؤسس""النورس""سعيدالمجاهدالعلامةوقعالأولىالعالميةالحربوفي

الأسرىمعسكرفييومذاتوزاره..الروسيدفيأسيراًوقع3،تركيافيالنور

لعلكالقائد:فسأله..المسلمالعالمهذاباستثناءالجميعلهفوقفكبير،روسيقائد

..واستخفافلامبالاةفيسعيدفأجابلاتعرفني..

نيقولا.يدعىالذيإنك..اعرفكبل-

روسيا.بعظمةتستهينفأنتإذنالقائد:فقال

ناقضىبهأؤمنالذىاللّهولكن،كذلكليسوهدوء:ثقةبكلسعيدفرد

.القياممنيمنعنىوهذاغيرهممنأعلىالمؤمنينيكون

للتنفيذبهجىءوحينما،بالاعدامعليهحكمانالموقفهذانتيجةمنوكان

الىأعزكالذيالدينهذافيكأجلإننىقائلاً:إليهيتقدمنفسهبالقائدفوجىء

..؟الأرضجهنم-سيبرياالىنقلحيثبالنفىالاعدامحكمواستبدلالحد،هذا

الانجليزفوجدجهدبعداستانبولإلىفوصلالفرار،منتمكنولكنه-تسمى

عليها.استولواقد

.148ص،صبحينبيلترجمة-الأوسطوالئرقالعرب-لوي!برناردا.

8/9.العدالةمحلة-المعاصرةالاصلايةامتناتاريخومضيئةصمحةبحقتعدالتيالثمهيرةمرافعتهراجع2.

.2،992هص!ه،الورسسعيدوجهادحياةعنمحتصرةلبدة،""والقلبالفكر""من-البوطيسعيدمحصد3ْ
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الاسلامعلىالمؤامرةارادواالعاصمةعلىنفوذهمبسطمنهؤلاءتمكنوعندما

""سعيدالىبدورهاوجهتهاالتيالعلماءهيئةالىأسئلةستةفوجهوا..وتشويهه

ناجوابهفكان...الانجليزىطلبحسبكلمةستمائةفيعليهاليجيب""النورس

لهم:كتب

بكلمةولاكلماتبستولا..كلمةبستمائةعليهالايجابالاسئلةهذه""إن

خففثم..بالاعدامعليه.فحكم.""..السائلينأفواهعلىواحدةببصقةبلٍ..واحدة

ا.الأناضولثورةمنخوفاالحكم

..يحاربونهولماذا..الاسلاميكرهونلماذا-العينرأى-ترونوهكذا

مععامربنوربعيطالباربنجعفرمواقفأذهانكمفياقترنتخصوصاًاذا

ومحمد،النورسسعيدبمواقف..الميلاديالسابعالقرنفيوالفرسالأحبا!قملوك

طبيعةوضوحبكلستعرفونفعندها..العشرينالقرنفيوالروسالانجليزمععلي

وغاياتها..بواعثهاوستدركونوحقيقتهاالمعركة

.28،281.ص-الوطي-السابقالمرجع10

27

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!شأىكأخعج!حه!-ص

http://www.al-maktabeh.com



..الكتابهذا..التنزيلهذا

أرضعلىتستقرلنأقدامهمأنمنيقينعلىالمستعمرينكانإذاوأخيراً

مرتبطوصمودنانحنوجودناانذلكفمعنى..اللّهكثاب..الكتابهذابوجود

نحناننتيجةأدفىلهايكونلنوجهودنامساعيناوان..ذاتهالكتابهذابوجود

يتكسبسلعةأو..الموقىأرواحعلىتتلىوثيقةمجردواتخذناهظهورنا..وراءنبذناه

رواجهادعا..فاخرةاسطواناتأوأشرطةعلىمسجلةأوالذهببماءمكتوبةببيعها

منشلةعليهاالاقبالوشجعمنهاالمزيدطبعفيالتفننالىالمحترفينبعضدفعالى

الكتابهذابحرمةالاستخفافبهمبلغبل..وتمثيلهالقرآنبتلحينليطالبواالهدامين

إ!!تلحينهامكانيةفياستفتواانوقدسيته

الذممطالنوروهو..حياتنافيالأقفالجميعمفتاحهوالخالد..الكتابهذاإن

المناسبمكانهفيوضعهإلاينقصناولاواقعنا..فيالظلماتجميعأمامهتتلاشى

:النبوةمدرسةربتهالذىالجيلوعاهوكا-وتعالىسبحانه-اللّهأراده؟

أمةوشريعة-دولةودستور-حياةمنهج

...!أقومهيللتي!ديالقرآنهذا)إن

الحائرةالانسانيةمعناتضيعوقدمعها..ونضيع..الفرصةتضيعانقبلفلنبادر

بنيراناحتراقاًأوالمذاهببلغاتاختناقاًلحظةكلفييموتالذى..العالمهذافي

صنمالىفيهالآلةوانقلبتودملحممنآلةالىالانسانفيهانقلبوالذي..القنابل

فولاذمنمفترس

:21يوسف!يعلمونلاالناسامح!ثرولكنأمرهعلىغالب)واللّه

وبركاتهاللّهورحمةعلبكموالسلام

92

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


2

3

http://www.al-maktabeh.com



،،جعوالمرافىرالمصا،،

فيمنهاالاستفادةأوعليهاالاعتمادحسبمرتبةوالمراجعبالمصادرقائمة!طفيما

البحث:هذا

(.المسلمينبانحطاطالعالمخسر)ماذا-الندوىالحسنأبوأ.

الأولىالطعةومبادؤها(،أسسها..الإسلامية)الحضارة-المودودىالأعلىأبو.2

العربية.الدار

الفكر.دار-(الغربيةوالحضارات)نحن-المودودىالأعلىأبو3.

الفكر.دار-)الحجاب(المودودىالأعلىأبو4.

الفكر.دار-(وهديهالاسلام)نظريةالمودودىالأعلىأبو.ه

(،الاسلاميالعالممستقبلبناءفيالطبةدور-المودود!الأعلىأبو6.

الطلابية.للمنظماتالاسلاميالاتحاد

(.الاسلامفيالاجتماعية)العدالة-قطبسيد7.

(.الدين)هذا-قطبسيد8.

(.الدينلهذا)المستقبل-قطبسيد9.

(.مسلموننحن)هل-قطب1101"محمد

.بيروت-الارشاددارحضارتنا(،روائع)من-السباعيمصطفى/الدكتور110

العلمدار-البعلبكىعفيفترجمة(،الاسلامالى)الطريق-أسدمحمد.أ2

للملايين.

.فروخعمرترجمةالطردتى(،مفترقعلى)الاسلام-أسدمحمد13.

الفتح-دار(،الحضارىالمعتركفي)الاسلام-الأميرممطالدينبهاءثيجممرأ.4

.بيروتكل

الفكر.دارطبعة(،الاسلامظلفيالانسافي)المجتمع-زهرةأبومحمدحمهأ5

الصبورعبد-سقاويكاملعمرترجمة(،النهضة)شروط-نبيبن.؟دبالكأ6

الفكر.دار-شاهين

.الحياةمكتبةدار(،غيرهموتقدمالمسلمونتأخرالماذاأرسلانشكيب-الأمير.17

الفكر.دار-الشروقدار(،الخالدة)الرسالة-عزامالرحمنعبد.18

025.العدد-الهلالكتابنور(،على)نور-فراجأحمدأ.9

الفارا.لمط.مكتبة(،والقلبالفكر)من-البوطيسعيدمحمدالدكتور020

صبحي.نبيلالدكتورتعريب(الأوسطوالشرق)الغرب-لويسبرنارد2.أ

الثافي.الجزء)الاسلام(-حوىسعيد.22

.الأدبدار(،الاسلامية)العبقريات-العقادمحمودعباس23.
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.24

.25

.26

.27

.28

.92

.03

.31

.32

.33

.34

.35

الكو

.36

.37

الأنجلومكتبة(،الهدامةالمذاهب-الشعوب)أفيون-العقادمحمودعباس

المصرية.

(،صهيونحكماءبروتوكولات-اليهودكط)الخطر-التونسيخليفةمحمد

العرلمط.الكتابدار

الأموية.المكتبة(التاريخمن)رجال-الطنطاويعلي

(.التاريخمن)قصص-الطنطاوىعلى

المدينة-العلميةالمكتبة(،والحكامالعلماءبين)الاسلام-البدرىالعزيزعبد

.المنورة

المعاصر(غالعريالأدبفيهدأمة)اتجاهات-حسينمحمدمحمدالدكتور

لا!..بيروت-الثانيةالطبعة-الارشاددار

الارشاد.دار(،الغربيةوالحضارة)الاسلام-حسينمحمدمحمدد.

327.رقمإقرأسلسلة-اسلاميةمواقف-كاملالعزيزعبدالدكتور

،/"!(.وتقويمدراسة-المعاصرالاسلامي)الفكر-التوبةغازي

الوضغي(،بالقانونمقارناًالاسلاميالجنالمط)التشريع-عودةالقادرعبد

.الأولالجزء

-عيروب.الفتحدار(،الفلسطينيالشعب)جهاد-بويصيرمسعودصالح

ائدارالثانيةب!،الحلقة-اسلمواونساء)رجال-العي!قكاملعرفات

يتية.

مستقبلها(-تاريخها-خصائصهاالاسلامية)الثقافة-عمانالكريمعبدد.

الارشاددار

الثلاْلة4اليهودفصل-البشرحياةفيوالثبات..)التطوركايمدار
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